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150 HÖG VÖRDIGA FRÄGOR.
Sah;za “:0 43 24. X 1841
HÖGVÖRDIGA ,:RÅG0k

Bära pietisterne ega IiiroFrihet?
Nej! Ty dc yrka pi en lara enligt Lutherska Församhngens symbo

isku böcker. Meri di a dessa landet rn nas aFtryck, och di dc
iiro begrafna under en sekeis dam, s skulle Friga ns besvara nde mcd Ja
ha Fva till Följd en o Fö mi n 1 ig h a ndclsba la ns. dan anu 1 s ta d kom ma

10 mingsidig snuFva, och en dyrbar tid slötas p sarnnia böckcrs läsande,
hvilken bLittre behöFves För Borgströms papper.

Bör Strauss skrilter läsas?
Nej! Ty d kunde alimänheten F veta, hvem sam enligt Borg

Tidnings beriittelse nyligen lidit en nederlag. Dessutomn pisttr Strauss,
aIL alla ortodoxer Ura rationalister, d. ii. Lankande mUn; mun det Ur 1
Tyskland klarligen bevisadt att så icke Förhöller sig, och i det kiira
tiderncslandei behöfvas inga bevis.

20 VAN VÖRDIGA &RAGOR.

Hafva Helsingors Tidningar rUtt subtraherat 14 Från 7R?
Ja! [Tvarföre Lifven summa blad kan loFva »utreda» Un mcm inveck

lade Frågor 1 näsia nummer.
Finnes en »visdom. som adlar liFvet och besegrar döden’>?
Ja! i H.T. N:o Xl sp. 3.
Får kupten Leopold 1 Besarabien ntgot uI’ den visdomen?
Nej! endast aF den. som flödar I’rn picknickemna, rcgnmolnen och

Tit. Dessorts reprcsen tationer i HelsingFors.
30 Flvad gör kapten Leopold uI’ den?

Fidibusar.
Ar d&i icke kapienen ordets man?
Nej. handlingens!

MENLÖSA FRAGOR.

Hvad beiyder ordet?
Enligi Schellers Lcxikon »en vardcrings eller taxeringsman.»

40 Flvad viirderar och taxerar han?
Sanningen.
Flvad Ur då sanning?
Det. som han vUrderat och taxerat.

151 GYMNASJALUNDERVISNINGEN.
Sainia “:0 43 24. X /844

50 Till Följe aF nUgra Saimas yttranden angående Gymnusialundervisning—
en har Borgå Tidning valt en polemik. som hur sina sidor. 13. T. söker
neml igen göra kurt, att vi spccielt afsett Gymnasiurn 1 Borgå och
uppmanar sedan Saima att bevisa, »hvilket Finskt Cymnasium» lider
uI’ brist p god disciplin För lörjungarne.

Det hter nu visserligen modigt att sålunda npptaga handsken För
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icke rnindre än Fem läroansiaiter 1 landet. Men den andra sidan aF
saken är den, ati en sä modig kämpe här kommer att strida mot
väderqvarnar. 3. T. känner nemiigen vai, aH coutumen mera än
censuribrordningen Förbjuder oss och hvar och en annan aH nägot
speeielt anföra mot lilisiändet vid deL cmi elier andra Gyrnnasiurn.
Biadets Riktareposition biir sä en Iöjlig gest: utmaningen en pilts
stolihet skydd al’ söta mammas kjol.

iluru onödig hela denna demonstration varit, inses deraF, atti vi vid
äberopande ai hvad erFa ren heten rer i a Fscende Gyrnnasial under—
visningen, icke ens särskiidt nämni dc Finska Gymnatsierna. Vi kunna II)

ocksä Försäkra. aH vi dervid lika mycket tänkt pä erFarenheten Sverige
som i Finland. Viii 3. T. göra nägot unnaintuu för Gvmnusium i Borgä,
sä behöFver den bioti Försakra; aH larjunarne derstädes icke visat
nägon uppstudsighec, aLI dc icke eFter behag äro Frånvarandc Från
lektionerna. ali dessa dertili icke nödtvunget afbrytus genom pastorati
exarnina, skoliärarespecimina och Domkapitlets samrnanträden. att sai
vai dc lärungar. hvilka bliFvii diniitterade till Universitetet. som alla
andra. hviika utan sadan dimission aFgätt, innehaFt mera än skolkun
skaper. Vi skola ickc det minsta söka förringa vigten aF dessa Försäk—
ri nga r. 20

Men vi hade unseti, att rnycket ui’ nyss anf’örda missFörhåilanden
kunnat aiböjas genom gyrnnasii och skolans Förening under en enda
permaneni styreise, saimi härigenom FörkoFran i kunskaper mindre
iernnas beroende bioit pal en omogen ynglings behag. SjelFvaste B. T.
hade Iemnat oss data i händerna till bevisande aF denna aisigts sanning,
dii den Förklarat, ali till Föijd aF det airliga Rektorsombytet vid
Gymnasierna störandc »oordningar» innastiat sig. Vid Borgii Gym
nasium vaides no väl Rektor För tre är redan Juni niainad d. ii. Viir
artikel Framträdde den 1 Augusti. Vi hade söledes bort säga För tvä
mainader tillibaka i stäilet För i denna dag. Ty dii Funnos enligi 8. T. 31)

ännu oordningar. Vilhgt erkände vi. utt dessa oordningars möjlighet till
niigon del biiFvit inskränkt genom rektorsembetcts Förvandiande till ett
Lreårigt uppdrag. men tillade dertill. att det säkert varit Förmoniigare.
om rektoratet bliFvit permanent siisom vid skolorna. 1 stället För alla
ulmaningar hade nu 8. T. bort bevisa, att jemnt tre år aro den riitta
tiden För rektorareis fortiirainde. Dess blotta Försäkran äter. att alla
oiägenheier aF ombytet sai’äro aflägsnade, kan endast anses För ett

omoi iveradt loFtal öFver stadgandet.
Dc sialisiisku uppiysningar frön ieoiogiska Serninurium, Herr .4. .4.

Laureil i 8. T. lemnat, vittna äFven för Företrädel aFskoians Form. 8. T. 30

bestrider icke det klara sakFörluiiulandet, hvad den aF [Ir. L. äberopande
erftirenheten vid studentexamina mcd Borgii gyrnnasister angiir. 1
aFseende ii seminarii och lilosoViekandidat exarnen drager den deremot
siutsatser till gymnasii Fördel.

Vi erinre dii Först, aH enligt Fir. L—s. uppgiFter Borgii gynwasister, dii
dc bliFvit inskriFna vid Universitetet, i medeltal variL tvä iir äldre än
skolarerna Frin Abo stiFt. Della öFverensstammer också mcd erFaren
heten, ati dc Förras Förberedande kurs vanligen varit två är iängre än dc
sednarcs,

För det andra är den ui’ Fir. L. uppgiFna siikallade Franigångsnum- 50

mer Föga egnad aLL bevisa niigot angäende dc respekLiva läroanstalter
nas Företräde, Det kan icke nekas, att en kortare akademisk kurs är en
Fördel För iycksökai’en. Men dii en längre kurs äFven Fört studenten till
sLörre kunskaper. sä synes det vai absurdt, aH anse della För en ringare
Frarngång i sitidier, om ocksii det högre kunskapsmiittet icke skulie
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haFva summa förIiillandc till siudiitiden, som elI relativt mindre
kunskapsförråd. Det allmiinnaste i hvarje kunskapsgren kun inhemtas

en 1cm Förelsevis kortare tid: det diupa re iii trungandei i densanima
lordrar För hvarje steg siörre anslringning. DL no 1 Ir. L. vilI kompen—
sera det högre cxamensvitsordet mcd den liingrc iii.I. som studenlen
användt alI vinna deisanima, och till Följd aF della Förhtlandc
nedsäiier den stikal lade iramgi ngsn ummcrn. s ger delia FörFara nde
saken elI FaIski skcn. Anses examensvitsordct För en aniagligt nutt på
examinandens verkliga insigi. sa bör del iiFvcn gilla ssoiii Framgi’ings—

10 nummer. Kommer dertill, alI Frun1fingcn bliFvit bedömd eFter studii—
Liden i Förening mcd vilsordet, utan alIt uFseende pi den studcrandes
:ilder vid intrLidel vid Universiletet. så Förekiller della bestömningssitt
ännti Förk&isiligare. Ty alI iFven en Framskridnare Uder bör inverka L
Framgngen. larer i allminliet icke kunna nekas. Vi vilje dervid icke
bcstrida Hr. L—s aniagande aF en medelölder För den inlellektuela
mogenheten. Men mcd alI aku ing För hans sinnrika kombinationer i
öFrigt måste vi anse hans sUU alI bestömma FramgUngsnummern För eLI
m isslag. 1 Friiga cm elemenlarläroverkens Företräde har ålderså rel änn Ii
den bclydelse, ali ungeFUr angiFva sludiiiiden Före inlrUdet vid Univer

20 si lelel.
Bedömes nu Förliaillandel mcl lan Borgå gyninasisler och skolarer

från Abc stiFt under sludiitiden vid Universitelet eFler Hr. L—s statis
tiska uppgiFter. sö böra dessa rältas i enlighet mcd, hvad hUr bliFvit
anmUrki, om eljest ildin dem nögon slutsats skall kunna dragas till
bedömande aF dc böda elemenlarlöroanstallernas FöreuUde.

LUtom oss kirsI För Seminariicxamen ansiijila en sådan e[lerräkning.
Dt visar sig. alI För erhållandet aF Ire sulFragier gvmnasislcrne 1
medellal användl 2 1/2 lUsclermin. skolarerne 4 Lcrmincr, hvaraF Följer:
ali dc sednare, hvilka Lv tr yngre ccli cFter en lika niycket korLarc

30 clemenlarlörokursankommii till Universitetet, vunniL i FörhUllande till
dc Förra l 1/4 Ur. Men gymnasistcrnas kunskaper i samma examcn har
i mcdeltal FörMIlit sig lill skolarcrnas sösom 66 till 60. Dc liaFva sUledes
pi nämnda 1 1/4 Ur vunnit 1/10 del mera insiglcr än skolarerna. Vi
lemne derhön. huruvida desse mcd

3jO4

års yllcrligare studium kunnat
hiima lika Iångt. eller cm gymnasisterne Unnu hafi 3/90 delars för—
sprUng. Vi påminnu bIoli derom, ali gymnasialundervisningen liiltils
hu Fvudsakligen a Fsell prcstbildning, sU ali vissa delar aF, hvad i
Seminarii cxamen Förekommer, Föga eller alIs icke lUsiLs i skolorna.

Vid Filosoflckandida iexamen FramslUr dcrenioi Förliöllandet aF—
30 gjordt 1111 skolarernas Fördcl. För samma iid nemligen, som dala För

Sem inariicxamen omalta, Ii nnas gymnasisterne FrUn BorgU haFva i
medeltal aflagl examcn eFler 10 3/10, skolarcrne eFler 14 6/l01 lUselcr—
miner, hvarcFlcr dc lörras videtur utgjori 146, dc sednares l 58. [lär
borde således båda rterna ha Fva lika åldcr och harva anvUnd 1
ungeFär lika tid U sludier öFverhuFvud. Skolarerne haka derunder gULI
Framom gymnasislerna i kunskaper mcd nära 1/10 del.

Vidare Förijenar iliUgkommas, hvad UFven 1 [:r L, anmllrkt, ali
uppgiFlcrna visa, det dc eller 1829 vid Universiletet inskriFna skolarcr—
ne (mcr Un lialFva anlalcl) livilka visal mindre insigler, Un dc Före

5)) summa iid inskriina. iroligen i Förtid bliFvil dimiiieradc liIl Universi—
teleL mcd anlcdning aFGvmnasii i Abc inrällning, hvaremol eFtcr 1837,

Aii denna Inea studiitid hurrörer aInciuon tillialliglict. E1SLr Iiur och en crLircn.

För cii slörre anlal hlosolick.nididaier kan siud:iiidci 1 iucdcltal Uga utöfter 6
r.
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då verkningarne af den nya studentexamen tydiigare kunde spörjas.
endast fyra skolarer af heLi antalet blifvit i Serninarium intagna. under
det att 29 gym nasister (a [78) p summa tid inskri [vi ts såsom secu inaris—
te r.

Liter man således icke förvilla sig af Fl:r L:s framgngsnumnier,
utan sisoni billigt derjenne afser iIder och studiitid Lifven lOre ankon s—
[en till Universitetet. si finnes dc ifrieavarandc statistiska uppgifterna
intet. som kun bevisa Borui vmnasii företrade framför Abo stifts
skolor. Afven anlalet af dent som ta2it fllosoflekandidatexamen. är
nogare beraknadt 26 skolarcr men 22 gvmnasister af hundrade. BIir
derföre fraga oni större eller mindre sjelfständiuhet i studier, så bevisar
så väl detta som skolarernas Förmga. aH under åtnjutancie af akade—
rnisk frihet ltlIa jemna steg mcd gymnasisterne, För dc förras siadga.
Häremot kun vil den anmärkning göras, att båda partierna vid
studentexamen visat ungeRir summa frarnsteg. Men den. som Liinner
förMilandet mcd denna examcn, vet ocks. att en mängd partes. 1. ex
logik. psykologi. stereoiiletri. fysik, naturalhisioria. hvilku alla lasas vid
uvmnasiernu icke vid skolorna. hiir lemna eti högt röstantal För en
jemförelsevis ringa kunskap och möda. Detta förhUlande fortfar Unnu
vid fllosoflekandidatexamen, för hvilken dessutom skolorna vd en tid. 20
hvarom frögu är, saknade ali förberedelsc i profan Grekiska. Den
kortare tid, gymnasisterne användt för sistnämndu exurnen. kiler
dessutom förmoda, att dc samiat röster, som det heter. emedan ett
grundl igare stud ium ( laudatur, i en vetenska p) ofta kun erford ra Ii ka
lång tid som tre ginger summa röstantal, vunnel För elementarinsigt
fem sirskilda kunskapsgrenar.

Följer man hLir antydda grunder för en jemförelse meilan summa
skolurer och Abo Gymnasii elever, si utfaller jemförelsen ännu o/ör—

ck/akr/guie för dessa scdnarc. Endast i Studentexamcn ger den ett
positivt resultat till dessas fördel. Men i SeminaHiexamen visar det sig, 31)

ati dc Förra på en års lLingre kurs vid Universitetet hinna lika Lngt,
som dc sednare, ait sluta mcd ledning aF åldersskilnaden, på två rs,
efter hvad sedvanligt ar, tre års tid vid gymnasiurn. 1 fliosoflekan—
didatexamcn jemnas ungefar antalet af år och ktinskaper, mcd ännu
litet företräde för gymnasisterna. Men bland dessa taga blott 14 af
hundrade denna examen. Den tid, dc pi densamma använda, ä r ännu
korta re än den För Borg’i iyninasister beräknade. Och alla här i fräga
stälida gymnusister frän Aho hafva gjort sin ktirs. sedan den nya
studentexamens införande. Gymnasium i Viborg upp[räder i 1 I:r L:s
tabeiler mcd sä elever, att en jeniförelse icke mcd niigon visshet för 40

resultatel kun anskillas, Sädant dci nti visar sig, är det än Fördclaktigarc
för skolundervisningcn än ni’igotdera af dc bäda föregåcndc.

För sä vidt 1-1 :r L:s statistisku uppgifter kunna anses bevisande. kun
säledes icke mcd skäl pästäs. utt dc tre är. en ngling tillbringar vid
Gvmnasierna. äro vai använda, i förhällande till hans framsice vid
skolan. Att dcrjemtc äbcropa erfarenheten vid dc Preussiska lärover
ken, tordc afvcn mcd & T:s benägna ullstånd gälla som bcvis B. T:s
förmenande. aLI skickliga lärare äfven mcd dälig disciplin kunna
uträtta mvcket. är blott ett menande. En duulig lärare och dulig
disciplin äro oätskiljaktia. Den sednare förutan är den största lärdom 50

hos läraren vanmäktig: hvarföre också ingen mäter en lärares duglighct
blott cftcr lärdomcn. Stå dc Preussiska läroanstaltcrna pä en sä erkändt
hög ståndpunkt. att dc öfver hela den civiliseradc verlden blifvit
anscdda säsom mönster. st kun icke disciplinen i dem vara »den
tislaste.» Något sä förvritle[ päsiäcnde, som tiet ta sistnä mnda. lärcr
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också ingen sctt uhom 8. T:s spaltcr. Hvad 8. T. anFört eFier lngcrslev,
Lir totait oFörmöget ait bevisa någoh sådant; ty dc små oordningar, han
omtalar, kunna lähi visa sig 1 livarje läroansiait, lättasi undcr bcsök af
Fremmandc. Skulle inLeL värre Förekonuma vid Gynunasierna i Finland
och Sverige, sä kunde dc ännu alltid uppställas säsom nuönster 1 god
disciplin, churu hngL Lilibaka dc än stä mot dc Prcussiska i Fräga om
liirjunganncs Fiamstcg. Mcii äFvcn dessa skullc i sädani htll stä högrc än
För närva randc.

[Ivilken mcnniska är det För öfrigt giFvct att kunna tälnuodigt bevisa,
10 ali Borgä Gymnasium iekc är jemngodt mcd dc Prcussiska, ali Borgä

Tidning och konsorLcr ickc kunna lätia mcd Svcrigcs. Tysklands,
Frankrikcs och Englands Tidnungslitteratur o. 5. v.? Man kan vid
denna naiva sjclFbcläicnhcis dumdristiga skrän endasi prisa vir Hcrres
väder och vind, som icke Förer en ljud deraFutom Finlands gränser. Ty
det kan dä bliFva en Finne Förunnadt ali nu som Förr räknas Lilihöra eli
vanloltadi Folk, som dock visat sig vara öFver siti oblida öde, icke eli
saI lskap aF obiyga na rrar.

Dä vi yitradc oss angäende gagnet aF gynunasii och skolans Förening,
aFsågo vi sä väl disciplin som undervisning, emcdan den Förra intet Lir,

21) skild Från den scdnare, cnucdan dc utgöra summa namn pä summa sak.
Det flnnes också intet bcvisaFgörande För disciplinens duglighcl, än det
genom resultaterna aF undervisningen. Ty en disciplin utom denna
scdnare tillhör icke läroansialten. AFvcn disciplincn i sedligi hänscendc
sammanFaller noga mcd den religiösa och moraliska undervisningen.
Yrkandct pä en tuktan, som gär utom skolans Lindanuäl, vore dcrföre
vanvettigt.

Men likasä FörvLindt synes del oss, ali utan skolans disciplin vilja
bibehälla skolans undervisning. Och undervisningen vid Gymnasium
är ingcn annan, sä länge ärjungcns studium Ur lexläsning. DcrFöre anse

30 vi äfvcn cn Fulikomligi akadcmisk Frihct 1 valct och idkandch aF studier
giFva lyckligarc rcsultater än den haliluet, sonu gör lcxan till cli
äliggandc, men äter lemnar åliggandets Fullgörande ät godiyeket. Vid
den Förra vågas nuycket. men derigenom vinnes äFven i moralisk kraFt
och håg; den scdnare mctoden äter alstrar slapphct och liknöjdhet. Vi
iro visserligen, aH gymnasisten kommer till Universitetet mcd större
sLdga än skolgosscn, d. ä. ali han är mcra vcrldsman, har erfarcnhet
äFven aF Förvillelsen, men klokare beräknar För cn säker Framtid än den
sednare. Men vi skulle nuycket nuisstaga oss i Fråga on, ungdomsliFvel
och dcss utvcckling, om ickc härrned äFvcn själens cneigi, entusiasmcn

40 vore Förlorad. Uran, aH tvång Förer till Frihei, är gammal. Vanan vid
eli punktligt och noggrant iakttagande aF älagda skyldiglictcr ger dessa
och hcla liFvet cli värde, soi, del saknar För den. hvilken ser pligtcns
uppFyllande kunna vara och ickc vara. DelLa, aLI liFvct har cli värdc, är
entusiasmcn, och den yngling, hos hvilkcn dcnna saknas vid dcn
tidpunkt, dä Framtidcn enunas i hans cgna händcr, han har aldrig
uträttat nägoi stort och gagneligt För siti Folk och För mcnskligheten.

Det Rnnes visserhigen dem, som anse äFven Universitetet För en skola
till vinnande aF Ijenst och bröd, sami mana studen ten ali päskynda
embetsexanuen och Förkorta den akademiska läroiiden sä mycket som

50 nuöjligi. För denu är entusiasmen pesi. Dc kanna icke stora män ulan
ordnar. Eller om dc kanna dem, aFspisa dc entusiasmen mcd den
Försä k ran, a 11 stora mii n äro ra ra na rra r. M en oa k mm nu ii n gden a F
sädane röster liar det ännu icke bhiFvit en osanning, aH alI uppFosiian
och undcrvisning endast bör aFse danandem aF dessa sLora nuän, ali den,
on’ nägot. bör vara rigtad till det högsta.
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Man viii kanske anse alh detia tai mol Gym nasierna för onödigi nu,
±1 iäroverksfrågan är kanske ‘iter för eli sekel afgjord. Vi kunde svura
dertiil:Ur Gyninasii—inratiningen sämre än skoian, sä kun endasi
rnakligheten hindra dess förkastande. Toif Gymnasiiiurare Borgä stifi
skuNe fördeiude pä [ym skolor blifva eli tiNrLickhgt antal; Abc stift
sku[ie Ire nya lämarebefatiningar blifva af nöden; ingen iäroanstait kun
vara till för Dornkapiiiets skuid. Men vi hysa inga sä sungviniska
förhoppningur. Vi endast bemöda oss ati bringa iäroverkens brist till
tais. just ±1 deras förbätiring skail verkställas. pi det att dennu mä
biifva sä ingripande som möjiigi. Fivad organiserande stadganden icke 10
kunna uträlta. det kun lärares nit och iärjungars varma kiinsia för det
rätta nägon mon aflijelpa. Men ingendera flnnes, der egenkr
förblindeise angäende det närvarande verkar en syndig säkerketssön,n.

152 FÖRDERFVET.
Saima ,ro 43, 44, 15, 47. 48. 5! och 52 24. och 31.A’. 7.. 21. och 2&XL
/9. och 24.XI1 /844

Dl)

»Gfmitt iif nägol vLirde, visa migett mäl för hviiket jag kun iefva, lida
och strida, och jag vil]i kasta bort mig sjeif, niina känsior, mina
passioner Gif mig detta mäl — — men du kun icke gifva, hvad du sjeif
icke eger.»

Sä stormade moi mig en yngling, en par är yngre än jag sjelf, i det
han med häfiiga steg mätte det iränga utrymniet i min kammare och
likväi för hvarje gång, han närmade sig soffun, på hvilken jag hade
iutat mig ned, sakta lade handen pä min biodiga arm; ty äfven i det
mesi upprördu tiillständ förnekade sig icke hans goda hjerta. 30

Han var student säsom jag, men vid dessa aderton är, ±1 Iifvet brusar
sä fuili genom hvarje äder, dä hvaije plats i veriden synes för trång För
det verksamhetsbegär, hvaraf hjertat svälier, och ±1 Iikväl endasi
utomordentliga tilifäHen mana fram nigon annan verksamhet än
drömmarnes. En äfventyr af ungdomens vunliga hade bragt oss i den
belägenhet, hvars art jag i korihet viili förtäija.

Frans, sä hette studenten, var en af dessa Ii fliga sjäiar, i hvi ika Rnnes
po8si nog för aLI djupt känna det, som knappt flygtigt berörer derus
stockprosaiska hkar. Finn hade vid fcmton är varit iycklig af vurm
genkäriek, berusat sig i tusende drömmar och en halh dussin förstuina 40

kyssar, iidit svartsjukuns qvai och njutit triumfens sötma i turernu af
kadriijen »fria valet» — den iidens kotiljjong: men han hude redun vid
sjutton är speiat en öfvergifven äiskares bedröfliga roi, och nu i sitt
adertonde stäti fadder åt den fordna äiskarinnans förstfödda son,
hvars andra namn var Frans, — tv det första bar han efier söta far.

Vid dessa vexiande öden var det knappt troiigt, att hans sorg skulie
räcka liii veridenes ända. Trogei bar han dock den Irolösas Iock pä det
ungdomsvarma bröstet: ty honom var hon icke troiös. endast tvungen.
föriedd. oivckiig. Hans öfvertygeise om hennes oskuid stod ftist. Men
aderton tir fordra annat än en sädan öfvertygeise. 50

Denna hade eijesi kunnat förblifva orubblig till tingens yttersta dag.
dä väl om icke förr den grund, pä hviiken den hviiade. bhfvit uppenbar
— cm det nerniigen händer, att hvarje rnenniskobröst dä är genomskin
ligi som det bästa Böhmiska gias. Men dertili hade säsom sagdt
iordrats niera af Förfluten tid än aderton är. Dessutom inträmide just


